Barnahus
Huddinge Botkyrka
För barn som utsatts för brott

Barnahus Huddinge Botkyrka
Barnahus är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit
utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp. Här har vi samlat
information för dig som är medföljare när ett barn kommer till oss.

Medföljarskap

När ett barn som misstänks vara utsatt för brott av en vårdnadshavare eller annan
närstående hålls förhör utan vårdnadshavares vetskap för att undvika risk för att
barnet påverkas inför förhöret. Medföljarskap innebär i praktiken att en för barnet
känd och trygg person följer med barnet, tillsammans med särskild företrädare
(jurist), till den lokal där förhöret ska hållas. Medföljarskapet innebär inte att man
fattar några beslut gällande barnet, utan detta ansvar ligger på den särskilda företrädare som förordnats av tingsrätten. Denna tar beslut som i vanliga fall ligger på
vårdnadshavare under den tid barnet är på förhör.
I uppgiften som medföljare är det särskilt artikel 3 i barnkonventionen som är
den vägledande principen: ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla
beslut som rör barn”. Detta innebär att barn har rätten att ha en trygghetsperson
med sig som extra stöd i samband med förhöret.

Hämtning och förhör

Inför
Polisen kontaktar skol-/förskoleledning och den tilltänkta medföljaren i god tid
före hämtningen av barnet. Polis planerar tillsammans med skol-/förskoleledning
hur man ska gå till väga så att förhörssituationen för barnet blir så bra som möjligt.
Vid dagen för förhöret kommer en särskild företrädare till förskolan/skolan för
att hämta barnet. För att ha rätt att hämta barnet från skolan/förskolan ska den
särskilda företrädaren kunna uppvisa beslut från tingsrätten som visar att hen har
förordnande som särskild företrädare.
Barnet ska ges optimala förutsättningar att lämna sin berättelse till polisen på
Barnahuset. Det ligger på den särskilda företrädaren att informera barnet om vad
som ska ske på Barnahuset. Det ska kännas tryggt att berätta och då är det viktigt
att barnet får information på ett begripligt sätt. Däremot bör inte skol-/förskolepersonalen eller medföljaren informera barnet om den kommande processen, det
gör den särskilda företrädaren vid dagen för förhör.
På Barnahus
När barn och medföljare kommer till Barnahus blir de mottagna av civilklädd
polis som ska hålla förhör med barnet. Polis går igenom med barnet hur lokalerna

ser ut och var de ska sitta och prata. Polis går även igenom reglerna för förhöret.
Detta innefattar att barnet får använda de ord hen vill, måste fråga om hen inte
förstår vad polis säger samt säga till om hen vill ha en paus. Medföljaren deltar
inte i polisförhöret utan väntar i ett angränsande rum och får inte del av det barnet
säger i förhöret, varken då eller vid senare skede. Under polisutredningen råder
förundersökningssekretess. Beslut om att barnet ska polisförhöras och läkarundersökas godkänns alltid av särskilda företrädaren.

Efter förhöret

Läkarundersökning görs ofta efter förhöret. Detta kan göras på Barnahus eller på
sjukhus med rättsmedicinsk kompetens. Beslut om läkarundersökning godkänns
av den särskilda företrädaren. Till detta följer både särskild företrädare och medföljare med. Vem som sitter med under läkarundersökningen bestämmer
barnet. Sjukvårdspersonal genomför en läkarundersökning tillsammans med
barnet och dokumenterar även de eventuella skador barnet har.
Efter förhöret informerar polisen vårdnadshavarna om att förhör hållts. Polisen
talar inte om vad barnet har sagt utan bara att man träffat och pratat med barnet.
Polis informerar även om att personal från skola/förskola följt med, men att de inte
tagit del av det barnet sagt under förhöret. Efter att polis pratat med vårdnadshavarna kontaktas de av socialtjänst för att bestämma tid för besök samma dag.

Förskolans/skolans ansvar

Skolan/förskolan har ingen skyldighet att redogöra för omständigheterna kring
förhöret. Frågor kring förhöret hänvisas till den polis som är handläggare i utredningen. För att underlätta för medföljaren vid kontakt med vårdnadshavarna är
det bra att ha upparbetade rutiner i skolan/förskolan. Rektor eller annan i arbetsledande position kan ta på sig ansvaret för att möta vårdnadshavare efter förhöret.
Det är socialtjänstens ansvar att bedöma barnets behov av skydd och stöd. I
händelse av att barnet inte skulle dyka upp på förskolan dagen efter förhöret är det
viktigt att personalen på förskolan/skolan gör en återkoppling till socialtjänsten.
Vid en kraftfull reaktion från föräldrarna eller om annan oro uppstår, bör
förskolan/skolan återkoppla till socialtjänsten som kan behöva göra en skyddsbedömning. Uppträder vårdnadshavarna hotfullt ska polis kontaktas.
När barnet kommer tillbaka till förskolan/skolan ska personalen agera som
vanligt och lämna barnet till föräldrarna om inget annat överenskommes med
socialtjänsten. Efter barnförhör behöver barnet få återgå till sin vardag och sina
vanliga rutiner. Om barnet skulle bli omhändertaget enligt LVU så är det socialtjänsten som hanterar detta.
Det är viktigt att komma ihåg att oavsett om en förälder blir dömd eller inte så är
hen fortfarande förälder till barnet.

Kontakta oss
Barnahus Huddinge Botkyrka
Kommunalvägen 1–5, våning 5
141 47 Huddinge
Telefon:
Huddinge: 08-535 376 35
Botkyrka: 076-891 49 53
08-535 367 01 (fax)

Mer läsning
Barns rättigheter
unicef.se/barnkonventionen
Tips för läsning tillsammans med barn
jagvillveta.se
Handlingsberedskap vid misstanke om brott mot barn i förskolan
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/handlingsberedskap-vid-misstanke-om-brott-mot-barn-i-forskolan.html
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Vill du ha denna broschyr på ett annat språk, på lättläst svenska, inläst eller i punktskrift?
Hör av dig till Huddinge servicecenter på 08-535 300 00.

